
Единни правила за служебно подреждане и критерии за определяне приоритета на 
основанието за ползване на името на домейните на кирилица в областите .бг и .bg, 

заявени в началния (sunrise) период

Правила за подреждане на домейните, заявени повече от един път през началния (sunrise) 
период

След изтичане на началния (sunrise) период заявките за имената, които са в опашката за изчакване и 
не попадат в защитените списъци, но са заявени повече от един път, се подреждат от РЕГИСТЪРА служебно 
за регистрация по следния принцип:

•  най-отпред  се  поставят  заявките  на  заявителите,  притежаващи  права  върху  заявеното  име  на 
домейн, подредени по приоритет на основанието (ако има такива). Когато има заявен повече от един домейн 
с еднакъв приоритет на основанието, домейните се подреждат по дата на заявяване;

• след това се подреждат останалите заявки по приоритет на заявяване (по дата на заявяване);
•  след  тази  подредба  се  дава  право  на  първия  заявител  да  извърши  регистрацията  на  името  в 

нормалния срок;
• ако този заявител не извърши регистрацията на името в областта .бг, се дава право това да бъде 

направено от следващия заявител. Това действие се повтаря, докато се осъществи регистрация на името или 
докато се изчерпи списъкът със заявки за това име;

• един регистрант може да регистрира не повече от 100 домейна от заявените от него домейни в  
началния  (sunrise)  период.  След  регистрацията  на  100  домейна  от  заявените  от  регистранта  домейни  в 
началния (sunrise) период, останалите заявени от него в този период домейни ще бъдат закрити. 

Критерии за определяне приоритета на основанието за ползване на името, чрез което се 
образува домейнът

Правото за ползване на името, върху което регистрантът притежава права, се градира по следните 
критерии (с изключение на регистрираните марки):

1. Пълно съвпадение на името с името на домейна.
2. Съвпадение  на  името,  след  премахване  от  него  на  интервалите  ("  ")  или  след  заменяне  на 

интервалите със знак "-", с името на домейна.
3. Съвпадение на името, след премахване от него на ".бг" в края, с името на домейна.
4. Съвпадение на името,  след премахване от него на " бг" в края, с името на домейна.
5. Съвпадение на името,  след премахване от него на "България" в края, с името на домейна.
6. Използване на абревиатурата, формирана от името, за име на домейна.
7. Частично използване на абревиатурата, формирана от името, за име на домейна.
8. Съвпадение на името,  след премахване от него на една дума в края, с името на домейна. 
9. Съвпадение на името, след премахване от него на повече от една дума в края,  с името на домейна.
10. Наличие на името на домейна в името на регистранта.
11. Полученото, съгласно т.1 - т.10 име, транскрибирано от чужд език на български език.

Когато името, върху което регистрантът притежава права, е име на регистрирана марка, правото за  
ползване на името се градира по следните критерии:

1. Пълното текстово изписване на марката. 
2. Марката  не  се  съкращава,  освен  когато  завършва  на  ".бг",  ".bg",  "  бг",  "  bg",  "България"  или  

"Bulgaria", при което последните могат да отпаднат.
3. Ако марката е изписана двуезично – се ползва текстовото изписване на марката на български език.
4. Полученото, съгласно т.1 и т.2 име, транскрибирано от чужд език на български език.
5. Ако марката е изписана двуезично – може да се използва текстовото изписване на марката на чужд 

език, транскрибирано на български език.

Забележки: 
1. Критерий 1 е с най-висок приоритет  на основанието за ползване на името, критерий 2 е с по-нисък приоритет, а 
критерий 11 – с най-нисък.
2. Основанието за ползване на името трябва да бъде съществуващо и предоставено в началния (sunrise) период и не 
трябва да бъде условно.


